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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan di bahas mengenai analisis data dan pembahasan yang 

digunakan seperti karakteristik responden, analisis deskriptif statistik, uji asumsi 

klasik, uji regresi berganda, analisis koefisien determinasi, uji hipotesis dan 

pembahasan. 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di KAP di 

Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengantar 

langsung kuesioner kepada seluruh responden dan membagi 40 kuesioner yang 

terdiri dari dibagikan pada masing-masing kantor. Dari rencana kuesioner yang 

disebar kepada responden sebanyak 40 buah, namun hanya 35 kuesioner yang 

memenuhi syarat untuk dianalisis. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini 

sehingga menghasilkan kuesioner yag siap untuk dianalisis sebagaimana nampak 

pada tabel berikut : 
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Tabel 4.1 

Jumlah Kuesioner 

                                      

Nama Kantor Akuntan 

Publik (KAP) 

Kuesioner 

Disebar 

Kuesioner 

yang tidak 

kembali 

Kuesioner 

yang tidak 

lengkap 

Kuesioner 

yang dapat 

dianalisis 

Jumlah 

KAP Kumalahadi 5 (2)  3 3 

KAP Drs. Henry susanto 

dan Sugeng 

10  

 

 10 10 

KAP Drs. Soeroso 

donosapoetro 

5   5 5 

KAP HLB Hadori 

sugiarto 

10 (1) (2) 7 7 

KAP Kuncoro budi 

santosa 

10   10 10 

Jumlah  40 (3) (2) 35 35 

Sumber : Data primer 2016 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi 

umur, jenis kelamin, pendidikan, jabatan, dan lama bekerja. Karakteristik 

responden tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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4.2.1 Karakteristik responden berdasarkan Posisi atau Kedudukan dalam 

KAP 

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 35 responden diperoleh data 

tentang posisi atau kedudukan dalam KAP. Adapun secara lengkap deskripsi 

responden berdasarkan posisi atau kedudukan dalam KAP ditunjukkan pada tabel 

4.2. 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Posisi/Kedudukan Dalam KAP 

Kedudukan / Jabatan Jumlah (orang) Persentase (%) 

Penanggung jawab 1 3 

Supervisior 1 3 

Auditor Senior 3 9 

Auditor Junior 30 85 

Total 35 100,0% 

                Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui dari 100 responden mayoritas 

responden adalah berkedudukan sebagai auditor junior yaitu sebesar 85%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar auditor dalam penelitian ini belum 

punya banyak pengalaman dalam hal audit. 
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4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan seseorang merupakan faktor yang dapat menentukan sikap 

auditor terhadap permasalahan audit dalam perusahaan. Dari hasil perolehan data 

pada 35 responden yang menjawab kuesioner, klasifikasi pendidikan dapat 

ditunjukkan pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 

Dilpoma (D3) 0 0% 

Strata 1 (S1) 32 81 % 

Strata 2 (S2) 3 19% 

Total 35 100.0% 

                         Sumber : data primer diolah, 2016 

 

 

Dari Tabel 4.3 dapat menyatakan bahwa mayoritas responden adalah 

berpendidikan S1. Pendidikan S1 adalah pendidikan auditor yang masih 

berada pada tahap awal kerja atau karier. Pada awal-awal karier, mereka 

biasanya bertugas sebagai pelaksana lapangan dalam melaksanakan 

kepentingan KAP. 

 

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dari hasil perolehan data pada 35 responden yang menjawab kuesioner, 

berdasarkan jenis kelamin yang diketahui dapat ditunjukkan pada tabel 4.4 
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Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 

Laki-laki 25 71 

peremupan 10 29 

Total 35 100.0% 

                                         Sumber : data primer diolah, 2016 

 

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui mayoritas responden adalah laki-laki dengan 

persentase sebesar 71%.  Hasil ini dapat disebabkan karena dalam lingkungan 

sosial, perilaku pria cenderung kuat dan mandiri sehingga dapat mengatur dirinya 

dimanapun ia berada. Dan dalam lingkungan pekerjaan ketika terkena konflik, 

pria cenderung menangani konflik secara langsung karena kompetitif dan 

superiornya. Sedangkan wanita seringkali menghindar dan takut pada konflik. 

Wanita diajarkan untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. 

 

4.3. Uji Instrumen 

4.3.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara 

skor masing-masing pertanyaan dengan total skor pertanyaan. Perhitungan 
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dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social 

Science).. Uji validitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas 

Item Pernyataan Pearsons’s Correlations Sig. (2-tailed) Keterangan 

Kompetensi 

X1.1 0,637 0.006 Valid  

X1.2 0,753 0.000 Valid  

X1.3 0,708 0.000 Valid  

X1.4 0,898 0.000 Valid  

X1.5 0,926 0.000 Valid  

X1.6 0,801 0.000 Valid  

X1.7 0,816 0.000 Valid  

X1.8 0,872 0.000 Valid  

X1.9 0,819 0.000 Valid  

X1.10 0,731 0.000 Valid  

X1.11 0,772 0.000 Valid  

Independensi 

X2.1 0,819 0.000 Valid  

X2.2 0,818 0.000 Valid  

X2.3 0,851 0.000 Valid  

X2.4 0,814 0.000 Valid  

X2.5 0,778 0.000 Valid  

X2.6 0,831 0.000 Valid  

X2.7 0,665 0.000 Valid  

X2.8 0,580 0.000 Valid  

X2.9 0,498 0.002 Valid  

X2.10 0,603 0.000 Valid  

X2.11 0,463 0.005 Valid  

Pengalaman 

X3.1 0,641 0.000 Valid  

X3.2 0,705 0.000 Valid  

X3.3 0,685 0.000 Valid  

X3.4 0,707 0.000 Valid  

X3.5 0,711 0.000 Valid  

X3.6 0,737 0.000 Valid  
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X3.7 0,749 0.000 Valid  

X3.8 0,705 0.000 Valid  

Objektifitas 

X4.1 0,898 0.000 Valid  

X4.2 0,869 0.000 Valid  

X4.3 0,908 0.000 Valid  

X4.4 0,922 0.000 Valid  

X4.5 0,904 0.000 Valid  

X4.6 0,897 0.000 Valid  

X4.7 0,590 0,000 Valid 

X4.8 0,517 0.001 Valid  

Akuntabilitas 

X5.1 0,812 0.000 Valid  

X5.2 0,883 0.000 Valid  

X5.3 0,864 0.000 Valid  

Kualitas Audit 

Y1 0,854 0.000 Valid  

Y 2 0,844 0.000 Valid  

Y3 0,873 0.000 Valid  

Y 4 0,906 0.000 Valid  

Y5 0,864 0.000 Valid  

Y6 0,937 0.000 Valid  

Y7 0,873 0.000 Valid  

Y8 0,906 0.000 Valid  

Y9 0,864 0.000 Valid  

Y10 0,937 0.000 Valid  

Sumber : Data Diolah 2016 

Adapun kriteria yang digunakan dalam menemukan valid tidaknya 

pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : apabila 

nilai sig (2tailed) < 0,05 maka butir pertanyaan tersebut valid.. Dari Tabel diatas 

diperoleh bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variable-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai signifikansi < 0,05, 

sehingga semua indikator tersebut adalah valid. 
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4.3.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden 

terhadap kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali 

2011). Besarnya koefisien alpha yang diperoleh menunjukkan koefisien 

reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan koefisien Cronbachs Alpha. Jika nilai koefisien alpha lebih 

besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan 

reliabel (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Koefisien 

Cronbach Alpha 

Standar 

Koefisien Keterangan 

Kompetensi  0,945 0,6 Reliabel 

Independensi 0,880 0,6 Reliabel 

Pengalaman 0,845 0,6 Reliabel 

Objektifitas 0,925 0,6 Reliabel 

Akuntabilitas 0,804 0,6 Reliabel 

Kualitas 

Audit 

0,969 0,6 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variable mempunyai Cronbach 

Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep 

pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk 
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selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak 

digunakan sebagai alat ukur. 

4.4 Analisis Deskriptif 

Analisis ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), 

dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Hasil analisis 

deskriptif variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.7 

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KPT 35 1,00 4,00 3,1169 ,60204 

IND 35 1,00 4,00 2,8649 ,57215 

PNG 35 1,00 4,00 3,1451 ,64564 

OBY 35 1,00 4,00 2,9429 ,65469 

AKT 35 1,00 4,00 3,1429 ,68258 

KA 35 1,00 4,00 3,3571 ,62511 

Valid N (listwise) 35     

         Sumber : Data Output SPSS, 2016 

 

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskripsi masing-

masing variabel adalah sebagai berikut : 

1. Variabel kompetensi nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh 

responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kompetensi 

adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari 

seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban atas 

kompetensi adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kompetensi adalah sebesar 3,1169 
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artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas 

kompetensi, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,1169. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 0,60204 memiliki arti bahwa ukuran 

penyebaran data dari variabel kompetensi adalah sebesar 0,60204 dari 35 

responden. 

2. Variabel independensi memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa 

dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas 

independensi adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban 

atas independensi adalah sebesar 4. Nilai rata-rata independensi adalah sebesar 

2,8649 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas 

independensi, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 2,8649. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 0,57125 memiliki arti bahwa ukuran 

penyebaran data dari variabel independensi adalah sebesar 0,57215 dari 35 

responden. 

3. Variabel pengalaman memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa 

dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas 

pengalaman adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4  yang berarti 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban 

atas pengalaman adalah sebesar 4. Nilai rata-rata pengalaman adalah sebesar 

3,1451 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas 

pengalaman, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,1451. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 0,64564 memiliki arti bahwa ukuran 
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penyebaran data dari variabel pengalaman adalah sebesar 0,64564 dari 35 

responden. 

4. Variabel obyektifitas memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa 

dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas 

obyektifitas adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4  yang berarti 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban 

atas obyektifitas adalah sebesar 4. Nilai rata-rata obyektifitas adalah sebesar 

2,9429 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas 

obyektifitas, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 2,9429. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 0,65469 memiliki arti bahwa ukuran 

penyebaran data dari variabel obyektifitas adalah sebesar 0,65469 dari 35 

responden. 

5. Variabel akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa 

dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas 

akuntabilitas adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4  yang berarti 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban 

atas akuntabilitas adalah sebesar 4. Nilai rata-rata akuntabilitas adalah sebesar 

3,1429 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas 

akuntabilitas, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,1429. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 0,68258 memiliki arti bahwa ukuran 

penyebaran data dari variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,68258 dari 35 

responden 
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6. Variabel kualitas audit memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa 

dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas 

kualitas audit adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban 

atas kualitas audit adalah sebesar 4. Nilai maksimum dapat diartikan bahwa 

persepsi responden paling tinggi terhadap variabel kualitas audit adalah 

sebesar 4. Nilai rata-rata kualitas audit adalah sebesar 3,3571 artinya bahwa 

dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kualitas audit, rata-rata 

responden memberikan penilaian sebesar 3,3571. Sedangkan standar deviasi 

sebesar 0,62511 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel 

kualitas audit adalah sebesar 0,62511 dari 35 responden. 

 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji 

multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasi tidak digunakan 

dalam penelitian ini karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

cross section bukan data time series. 

 

4.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel penganngu atau residual memiliki distribusi normal. 

Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji statistik kolmogorov-
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smirnov. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov 

dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini : 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,26553996 

Most Extreme Differences 

Absolute ,082 

Positive ,074 

Negative -,082 

Kolmogorov-Smirnov Z ,488 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,971 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
                            Sumber : Data Output SPSS, 2016 
 
 

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov di atas, dihasilkan nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,971. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual 

dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di 

atas 0,05 dan model regresi tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya. 

 

4.5.2 Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. 
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Dengan menggunakan nilai tolerance, nilai yang terbentuk harus di atas 10% 

dengan menggunakan VIF (Variance Inflation Faktor), nilai yang terbentuk harus 

kurang dari 10, bila tidak maka akan terjadi multikolinieritas dan model regresi 

layak untuk digunakan. 

 

Table 4.9 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

KPT ,918 1,089 

IND ,709 1,410 

PNG ,503 1,988 

OBY ,640 1,563 

AKT ,654 1,528 

Sumber : Data SPSS diolah 2016 
 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada bagian collinierity statistic, 

nilai VIF pada seluruh variabel independen lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance 

di atas 0.1. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen pada 

penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas. 

 

4.5.3 Heteroskedastisitas  

Penyimpangan asumsi model klasik yang lain adalah adanya 

heteroskedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). 

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji gljser. 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.10 di bawah ini : 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,270 ,200  1,353 ,186 

KPT ,037 ,048 ,135 ,768 ,449 

IND ,050 ,057 ,175 ,875 ,389 

PNG ,036 ,060 ,143 ,603 ,551 

OBY -,027 ,053 -,107 -,510 ,614 

AKT -,114 ,050 -,473 -,278 ,330 

a. Dependent Variable: ABS 

 
                                Sumber : Data SPSS diolah 2016 

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas di atas, nilai signifikansi > 0,05. 

Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas 

dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 

 

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis mengenai koefisien model 

regresi adalah seperti yang tercantum dalam table berikut ini :  
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Tabel 4.11 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,434 ,357  -1,217 ,233 

KPT ,204 ,085 ,197 2,388 ,024 

IND ,231 ,102 ,211 2,256 ,032 

PNG ,233 ,108 ,240 2,161 ,039 

OBY ,301 ,094 ,315 3,198 ,003 

AKT ,279 ,089 ,304 3,120 ,004 

a. Dependent Variable: KA 

Sumber : Data SPSS diolah 2016 

Berdasarkan tabel diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah 

sebagai berikut : 

KA = -0,434 + 0,204KPT + 0,231IND + 0,233PNG + 0,301OBYY + 0,279AKT  

Dari hasil persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut :  

1 Konstanta (α) sebesar -0,434 memberi pengertian jika seluruh variabel 

independen dengan nol (0), maka besarnya tingkat kualitas audit sebesar -0,434 

satuan.  

2 Untuk variabel kompetensi, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,204 dengan 

tanda positif yang berarti apabila pada variabel kompetensi meningkat sebesar 

1 satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,204 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.  

3 Untuk variabel independensi, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,231 dengan 

tanda positif yang berarti apabila pada variabel independensi meningkat 
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sebesar 1 satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,231 satuan 

dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. 

4 Untuk variabel pengalaman, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,233 dengan 

tanda positif yang berarti apabila pada variabel kode etik meningkat sebesar 1 

satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,233 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. 

5 Untuk variabel obyektifitas, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,301 dengan 

tanda positif yang berarti apabila pada variabel obyektifitas meningkat sebesar 

1 satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,301 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. 

6 Untuk variabel akuntabilitas, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,279 dengan 

tanda positif yang berarti apabila pada variabel akuntabilitas meningkat sebesar 

1 satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,279 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. 

 

4.6.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinan (R
2
) pada intinya digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Semakin besar nilai koefisien maka semakin besar kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil 

nilai koefisien maka semakin kecil pula kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinan ditunjukkan dengan 

nilai adjusted R square bukan R square dari model regresi karena R square bias 
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terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan 

adjusted R square dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan 

dalam model. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,905
a
 ,820 ,788 ,28752 

a. Predictors: (Constant), AKT, KPT, OBY, IND, PNG 

b. Dependent Variable: KA 

                      Sumber : Data SPSS diolah 2016 

Nilai adjusted R square sebesar 0,788 artinya kemampuan model dalam hal 

ini variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 

78,8%. Sedangkan sisanya 21,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukan 

dalam model regresi. 

4.7 Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistic t. Hasil uji 

statistic t dapat dilihat pada tabel 4.13 di bawah ini :  
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Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Hipotesis 

No Deskripsi Β Sig. Kesimpulan 

1 Kompetensi berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

audit 

0,024 0,024 Terbukti 

Didukung 

2 Independensi berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

audit.  

0,231 0,032 Terbukti 

Didukung 

3 Pengalaman berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

audit.  

0,233 0,039 Terbukti 

Didukung 

4 Obyektifitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kualitas audit 

0,301 0,003 Terbukti 

Didukung 

5 Akuntabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kualitas audit 

0,279 0,004 Terbukti 

Didukung 

                                                      Sumber : Data Diolah 2016 

 

Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi 

koefisien regresi dari variabel kompetensi. Besarnya koefisien regresi 

kompetensi auditor yaitu 0,204 dan nilai signifikansi sebesar 0,024. Pada 

tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 

0,024 < 0,05 yang diartikan bahwa kompetensi berpengaruh positif signiikan 

terhadap kualitas audit sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.  
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2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi 

koefisien regresi dari variabel independensi. Besarnya koefisien regresi 

independensi yaitu 0,231 dan nilai signifikansi sebesar 0,032. Pada tingkat 

signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,032 < 

0,05 yang dapat diartikan bahwa independensi berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas audit sehingga hipotesis kedua dapat didukung.  

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi 

koefisien regresi dari variabel pengalaman. Besarnya koefisien regresi 

pengalaman yaitu 0,233 dan nilai signifikansi sebesar 0,039. Pada tingkat 

signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,039 < 

0,05 yang dapat diartikan bahwa pengalaman berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas audit sehingga hipotesis ketiga dapat didukung.  

4. Pengujian Hipotesis Keempat 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian 

signifikansi koefisien regresi dari variabel obyektifitas. Besarnya koefisien 

regresi obyektifitas yaitu 0,301 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Pada 

tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 

0,003 < 0,05 yang dapat diartikan bahwa obyektifitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas audit sehingga hipotesis keempat dapat didukung.  

5. Pengujian Hipotesis Kelima 
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Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian 

signifikansi koefisien regresi dari variabel akuntabilitas. Besarnya koefisien 

regresi akuntabilitas yaitu 0,279 dan nilai signifikansi sebesar 0,004. Pada 

tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 

0,004 < 0,05 yang dapat diartikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas audit sehingga hipotesis kelima dapat didukung. 

 

4.8 Pembahasan 

4.8.1 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Semakin baik kompetensi akan meningkatkan kualitas 

audit. 

Kompetensi auditor adalah kemampuan seorang auditor berdasarkan 

pengalaman maupun pengetahuan yang dimilikinya dalam melakukan praktik 

audit secara akurat. Selain itu, seorang auditor dengan pendidikan yang tinggi, 

keahlian, pengetahuan yang luas, dan pengalaman yang banyak akan membuat 

auditor lebih profesional dan lebih mudah mendeteksi kesalahan dalam praktik 

audit. Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan 

pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, 

cermat dan seksama. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) 

dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan 

pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam 

laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor 
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berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. 

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seorang auditor yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan 

mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam 

mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit 

kliennya. 

Hasil ini sesuai penelitian Penelitian Alim dkk, (2007)  menyatakan bahwa 

kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan arah pengaruh 

positif.  

 

4.8.2 Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa independensi auditor berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit. Semakin baik independensi akan meningkatkan 

kualitas audit. 

 Seorang auditor yang berkualitas dalam menjalankan tugasnya haruslah 

independen yang tidak memihak, tidak memiliki kepentingan pribadi, dan tetap 

konsisten dalam memberikan pendapat tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. 

Independensi auditor merupakan faktor penting dalam kualitas auditor. Namun 

jika tidak memiliki independensi terutama jika mendapat tekanan-tekanan dari 

pihak klien maka kualitas audit yang dihasilkannya juga tidak maksimal. 

Independensi yang dirasakan auditor sangat penting untuk pemeliharaan 

kepercayaan masyarakat terhadap profesi audit. Tekanan independensi telah 
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didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk melawan tekanan dan 

mempertahankan sikap tidak memihak ketika menghadapi tekanan. 

Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik 

untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. 

Independensi sering juga disebut sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, 

tidak dikendalikan dan tidak tergantung pada pihak lain. Audit atas laporan 

keuangan harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki independensi yang 

tinggi. Sikap independensi yang tinggi akan menghasilkan laporan audit yang 

berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya jika auditor tidak 

memiliki sikap independensi atau kejujuran dalam memeriksa dan 

mempertimbangkan hasil laporan audit maka akan berdampak pada kualitas audit 

itu sendiri. Untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap 

independensi dari auditor, karena independensi telah menjadi syarat yang mutlak 

yang harus dimiliki oleh auditor. Jika auditor tidak menjujung tinggi 

independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

kenyataan sehingga tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. 

Hasil ini sesuai penelitian yang dilakukan alim dkk (2007) juga menemukan 

bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Oleh sebab itu, Independensi yang terlihat dari ukuran lama hubungan dengan 

klien (audit tenure), tekanan dari klien, tekanan dari rekan auditor (peer review), 

dan jasa non audit dapat mempengaruhi kualitas audit. 
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4.8.3 Pengaruh pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman auditor berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit. Semakin baik pengalaman auditor akan 

meningkatkan kualitas audit. 

Pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan semakin 

banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan 

perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan memperluas 

pengetahuannya dibidang akuntansi dan auditing (Christiawan, 2002). Hal 

tersebut mengidentifikasikan bahwa semakin lama masa kerja dan pengalaman 

yang dimiliki auditor maka akan semakin baik dan meningkat pula kualitas audit 

yang dihasilkan (Alim dkk, 2007).  

Pengalaman yang dimiliki auditor akan mempengaruhi kualitas auditnya, 

mereka menemukan bahwa semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat 

menghasilkan berbagai dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Karena berbagai 

alasan seperti diungkapkan di atas, pengalaman kerja telah dipandang sebagai 

faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah 

kualitas auditnya. Pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang dalam 

melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. 

Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam 

memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan 

pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang 

diperiksa berupa pemberian pendapat.  
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Hasil ini sesuai Hasil penelitian Sukriah, dkk (2009) menunjukkan bahwa 

pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. 

  

4.8.4 Pengaruh Obyektifitas Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa obyektifitas berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit. Semakin baik obyektifitas akan meningkatkan kualitas 

audit. 

Pada dasarnya setiap individu yang melakukan pekerjaan akan 

mendapatkan kepercayaan dari pihak lain agar dapat mendukung kelancaran 

pekerjaan yang ia lakukan. Agar kepercayaan tersebut dapat terus terjaga, maka 

setiap individu berkewajiban untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan 

(Gunawan, 2012). Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi 

obyektifitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa 

obyektifitas auditor tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan 

keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan 

yang diterbitkan. Standar umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa 

dengan prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan 

jujur dan tidak mengkompromikan kualitas (Sukriah, 2009).   

Hasil sesuai dengan penelitian Sukriah, 2009 menunjukkan bahwa semakin 

tinggi obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas audit. 
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4.8.5 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa obyektifitas berpengaruh positiff 

terhadap kualitas audit. Semakin baik obyektifitas akan meningkatkan kualitas 

audit. 

Auditor harus selalu menjunjung tinggi akuntabilitas yaitu tanggung jawab 

yang besar kepada publik karena pada dasarnya mereka bekerja sebagai 

perwakilan masyarakat/publik. Singgih dan Icuk (2010) dalam Badjuri (2011) 

menyatakan jika seorang akuntan menyadari akan betapa besar perannya bagi 

masyarakat dan bagi professinya, maka ia akan memiliki sebuah keyakinan bahwa 

dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik- baiknya, maka ia akan memberikan 

kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan professinya tersebut. 

Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk 

mempertanggunggjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang dipercayakan 

kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan. Seorang akuntan publik wajib 

untuk menjaga perilaku etis mereka kepada profesi, masyarakat dan pribadi 

mereka sendiri agar senantiasa bertanggung jawab untuk menjadi kompeten dan 

berusaha obyektif dan menjaga integritas sebagai akuntan publik (Singgih dan 

Bawono, 2010). 

Hasil ini sesuai penelitian penelitian Badjuri (2011) akuntabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

 

 

 


